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Seminarier på Busstorget (E01:01) 

Arrangör: Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) 

 

Torsdagen den 22 mars 

11.00   Besök Trollhättan Vänersborg tillsammans med Bert Karlsson 
Vad erbjuder Trollhättan Vänersborg? Vi lotsar dig genom alla ”måsten” som fallpåsläpp, 
eko park, Vänerhavet, älgar, Birger Sjöberg och sist men inte minst Berts ullgrisar.  

11.30 Vad bör jag tänka på när jag ska köra utomlands? 
TransportGruppen berättar om vad som gäller för yrkeskompetensfrågor vid 
utlandsresor. BR berättar aktuell status på frågan om harmonisering av bussmoms i 
Europa. 

12.00 Lunchmingel med Stockholmstema 
Stockholm Visitors Board, Captial of Scandinavia, bjuder i samband med lunch på 
nyheter, utlottningar, överraskningar och information. Vänligen meddela om ni 
önskar delta i lunchen, claudia.quas@stockholm.se. Se även separat inbjudan. 

13.30 Bli en del av Sveriges största biljettsamarbete! 
Carl Kämpe, affärschef Samtrafiken  

14.00  Tre månader med nya kollektivtrafiklagen  
BRs förbundsdirektör Anna Grönlund ger en lägesrapport. 

14.30  Vilken buss får stanna vid stationen? Lika tillträde en förutsättning för ökad 
kollektivtrafik. 
Anders Svensson, Trafikverket, berättar om branschens gemensamma arbete med att 
skapa lika villkor för tillträde till stationer etc. Diskussion kring vilka frågor som finns 
kvar att lösa. 

15.00  Visit Östergötland bjuder på eftermiddagsfika  
Välkommen att få veta mer om ÖstgötaDagarna och smaka på äkta ostkaka och goda 
ostar.  

16.30 Dansbandsveckan - en framgångssaga 
Hur bygger man upp ett evenemang – varumärke – i landsorten till en publikmagnet? 
Lars Bälter, turistchef Malung-Sälen Turism, berättar succéhistorien.  

17.00 Möt BRs styrelse  
Hur ser framtiden ut för bussturismen? Vilka frågor driver ledamöterna i BRs styrelse? 
Ta tillfället i akt att möta och ställa frågor till BRs styrelse. 

17.30 Årets Bussturiststad  
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18-21Mingel för BRs medlemmar och inbjuda gäster 
Nöjesproducenten Julius Malmström bjuder på bubblande vin och berättar om den 
kommande Tuthankahmun-utställningen i Malmö.  Därefter suddas det på årets 
TUR! Förutom mat och dryck blir det underhållning - Svante Grundberg, älskad 
klassisk nattsuddare från SVT, gästar Busstorget.  

Se även separat inbjudan. Press är välkommen. Vänligen kontakta 
helena.gibson@bussbranschen.se. 

 

Fredag den 23 mars 

11.30 Hur lockar du bussturister till din destination? 
BR presenterar nya siffror och fakta om svenskarnas turistresor med buss. 
Bussresearrangörer berättar om vad som attraherar dem till att planera in olika 
destination i sina reseprogram.  

12.00  Eftermontering och miljözoner 
Generaldirektör Staffan Widlert, Transporstyrelsen, berättar om de nya regler för 
eftermontering av utrustning för avgasrening som träder i kraft i sommar.  

12.30   Kör- och vilotider. Hur görs företagskontrollerna? 
Thomas Fahlander, sektionschef på Transportstyrelsen. 

 

Lördag-söndag 24-25 mars 

Vilka vägar bär till bussföraryrket? 
Kom till Busstorget och lär mer om vilka utbildningsvägar som leder till bussföraryrket. 

För de minsta – provkör  ”minibussar” på Busstorget 

 

 

 

 

För mer information kontakta Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig BR, 070-
648 24 00 eller helena.gibson@bussbranschen.se 
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